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Közepesen durva polírpaszta a mélyebb kar-
colások, a kifakult vagy erősen oxidált lakkré-
teg könnyű eltávolításához. Nedves csiszolás 
utáni polírozáshoz is ideális kezdő polírpaszta 
- P1500 szemcsemérettől.
Használata: polírozógéppel, kemény polírszi-
vaccsal, vagy gyapjúkoronggal. Szilikonmentes.
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RX 02 - 1 kg

Csúcstechnológiás gépjármű lakkvédő viasz a 
fényezés hosszú távú megőrzéséhez. Magas 
UV-védelmet és tökéletes magas fényt biztosít. 
Ez a wax - megfelelő felhordása esetén - hó-
napokig biztosít védelmet és megakadályoz-
za az elemek krétásodását és oxidálódását. 
A Riwax® RX10 Hard Wax felhordható excen-
teres polírgéppel vagy kézzel.
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RX 10 - 1 liter

Finom, enyhén koptató hatású polírpaszta 
amellyel megszűntethetők a friss javítófesésen 
és a megkötött fedőrétegen esett apróbb hibák. 
Gyorsan és jó fényességet maga után hagyva 
távolíthatók el vele a karcok. Alkalmas plexi-
hez és akrilüveghez is. Nedves csiszolás utáni 
polírozáshoz is ideális P2000 szemcseméret-
től (P1500 szemcsmérettől gyapjúkoronggal). 
Használható polírozógéppel, kemény polírszi-
vaccsal, vagy gyapjúkoronggal. Szilikonmentes.
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RX 04 - 1 kg

Nagy teljesítményű durva csiszolópaszta. Al-
kalmas kopott felületekre és mély karcolásokra. 
Eltávolítja a P1500-P3000 tartományú csiszo-
lásés festékmaradványok nyomait. Minden fe-
dőrétegre alkalmazható. Nedves csiszolás utáni 
polírozáshoz is ideális P1500 szemcsemérettől. 
Használata: polírozógéppel, kemény polírszi-
vaccsal, vagy gyapjúkoronggal. Szilikonmentes.
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PX 100 - 500 g

Finom, magasfényű polírpaszta a lakkrétegen 
ejtett enyhe, finomabb karcolások és hologra-
mok eltávolításához. Használata magas fényt 
biztosít. Alkalmas a kisebb autómosási karcok 
eltávolításához, a gépjárművek gyors előké-
szítéséhez. Fekete, vagy sötét színű járművek 
frissen festett elemei esetén az RX 04 helyette-
sítője. Használata nagyon finom felületet és ma-
gas fényességet eredményez. Plexiüvegeken és 
akrilüvegeken is használható. Szilikonmentes.

01
40

3 
-1

RX 06 - 1 kg

Prémium polírpaszta apró karcolások, holog-
ramok és automata mosógépek okozta karcok 
eltávolítására. Magas fényt kölcsönöz a kezelt 
felületnek. Használható a jármű polírozásának 
utolsó vagy akár egyetlen lépéseként. Haszná-
lata: excenteres polírozógéppel és közepesen 
kemény polírszivaccsal. Szilikonmentes.
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PX 200 - 500 g

A Riwax® RX08 Star Finish viasz a tökéletes vég-
eredményért, tartós hatással. Ezt a waxot ex-
centeres polírgéppel, vagy kézzel is felvihetjük. 
A Riwax® RX08 Star Finish különösen alkalmas 
új gépjárműveken való használatra. Kíméletes a 
műanyag felületekkel, nem karcolja ezeket, így 
nem krétásodnak ki. Használatával elketülrhető 
a hologramos hatás. Szilikonmentes. 
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RX 08 - 1 liter

PX 300 egy carnaubából előállított magasértékű 
viasz, eltávolítja az autómosásból származó 
karcokat, egy munkalépésben felfrissíti a lakk-
felületet. Nincsenek nyomok és maradványok a 
műanyag elemeken sem. Használata színjavító, 
magas fényességet és tartós védelmet biztosít. 
Géppel és kézzel egyaránt felhordható. Só és 
UV álló. Szilikonmentes.
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PX 300 - 1 liter

POLÍROZÓ TERMÉKEK
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Polír és Wax egyben. Védi, tisztítja, regenerálja, 
fényesebbé teszi a lakkozott felületet. Alkalma-
zásával jelentősen növelhető a lakkréteg élet-
tartama. Políranyag tartalmának köszönhetően 
eltünteti az enyhébb, kisebb karcolásokat. Wax 
Shammpoo-val történő mosással a védőhatás 
időtartama jelentősen növelhető. Felhordása 
történhet kézi, vagy gépi úton. 
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WAX POLISH - 1 kg

Kemény viasz. Az anyag nem tartalmaz polír-
szemcséket. Polírozott vagy újszerű fényezést 
konzervál és tartós fényt biztosít.
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HARD WAX - 1 liter

A T-Wax egy extra kemény viasz, amely hosz-
szantartó lakkvédelmet és csillogást biztosít a 
felületnek. Védi, regenerálja, fényesebbé teszi 
a lakkozott felületet. Alkalmazásával jelentősen 
növelhető a lakkréteg élettartalma. A Titán Wax 
körülbelül 1 év után veszíti el védőhatását. 
Rendkívüli keménységének köszönhetően extra 
védelmet nyújt a kezelt felületnek.
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T - WAX - 1 liter

Új és enyhén megviselt lakkrétegeknek egya-
ránt magas fényt és tartós konzerválást biztosít 
a kitűnő polimereinek köszönhetően.
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POLISH ROSA - 1 liter

Farmer anyagú polírkorong, amely eltávolítja 
a makacs szennyeződéseket és a narancsos 
lakkfelület simává „varázsolható” használatával. 
Hosszú élettartam és kiváló minőség.76
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JEANS PAD 150 MM

Fáradtság nélkül feldolgozható tisztítópolitúr 
erősen megviselt és elszennyeződött lakkfelü-
letekkre. Enyhén felületi rozsdával rendelkező 
fényezéseket is tisztít.01
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C3 - LAKKTISZTÍTÓ - 1 kg

Közepesen durva viaszbázisú csiszolópaszta. 
Kézzel és géppel is felhasználható minden fajta 
fényezéshez (metálfényhez is). A paszta finom 
lakkfelületet eredményez.01
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POLÍRPASZTA FEHÉR - 1 kg

Közepesen kemény viasz. Védi, regenerálja, 
fényesebbé teszi a lakozott felületeket. Alkal-
mazásával jelentősen növelhető a lakkréteg 
élettartama. Hologram eltávolítására is kiválóan 
alkalmas. Kifejezetten sötét lakkokhoz alkal-
mazható a Star Wax Black. Utóbbi viasz fekete 
színe miatt jól takarja az apróbb karcolásokat.

Star Wax: 01110 -1 • Star Wax Black: 01111 -1

STAR WAX - 1 liter

Új fényt ad a lakkfelületnek és ideiglenesen védi 
azt. Alkalmas az újszerű fényezésre (új autó, be-
mutató autó, és jó állapotú lakkozások ápolásá-
ra.) Különösen egyszerű a felhasználása!

0,5 liter: 01050-05 • 5 liter: 01050-6

QUICK SHINE Speciális waxot tartalmaz. Minden felület-
re használható. Víz nélkül tisztít. Segítség az 
autószalonban az autók portalanításához, újle-
nyomatok eltávolításához, polírozás utáni por-
talanításhoz. Védelmet biztosít és új fényt köl-
csönöz a felületnek. Kellemes illatot hagy maga 
után. Egyszerű és gyors felhasználás. Plexi és 
acrylüvegre is alkalmas.
Szilikonmentes.

0,5 liter: 01412-05 • 5 liter: 01412-6

RX 20 CHERRY

HAGYOMÁNYOS POLÍROK ÉS VIASZOK
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TARTOZÉKOK POLÍROZÁSHOZ

Kemény szivacs a durva és közepes pasztákhoz 
(RX 01, 02, 04). Hosszú élettartamú, optimális a 
mélyebb karcok eltávolítására.

170x30 mm: 11570 -M • 85x30 mm: 11570 -S

POLÍRSZIVACS KEMÉNY

Az P1500-P3000-es tarományú csiszolási nyo-
mok felpolírozásához. Jobb csiszolópolírozás, 
gyorsabb, könnyebb használat, csekély me-
legedés, tapadási kötődés jellemzi. A bárány-
szőrme magas lakkmaró képességű, hosszú 
élettartamú. Bármilyen pasztával alkalmazható.

165 mm: 11576 -M • 75 mm: 11576 -S

LAMMFELL 165/75 mm

Adapter a bárányszőrméhez a hatékonyabb, 
könnyebb munkavégzés érdekében. A közbetét 
segítségével munkavégzés közben elkerülhet-
jük a polírtányér okozta sérüléseket. Kétoldalú 
tépőzáras. Puha, hajlékony.

165 mm: 11577 -M • 75 mm: 11577 -S

KÖZBETÉT 165/85 mm

Közepesen kemény szivacs durva, és finom 
pasztákhoz egyaránt. Hosszú élettartamú, opti-
mális a mosókarcok és hologram eltávolítására, 
lakk fényesítésére.

170x30 mm: 11571 -M • 85x30 mm: 11571 -S

POLÍRSZIVACS KÖZEPES

Gépi waxoláshoz (PX 300, RX 08,RX 10, Star 
Wax, Titán Wax). Hosszú élettartamú, optimális 
a waxok gépi felhordására, és visszatörlésére 
egyaránt.

170x30 mm: 11572 -M • 85x30 mm: 11572 -S

POLÍRSZIVACS PUHA

Fehér, kemény: 05554
Narancs, közepes: 05552
Sárga, durva: 05549
Fekete, puha: 05551

POLÍRSZIVACSOK - 150x50mm

Puha szivacs, amelyik nem hagy nyomokat 
maga után. Magas fényhez, bewaxolni és kifé-
nyesíteni. A lakkot nem melegíti fel.  A 05509, 
05511 és 05713 polírgépekhez.
Mérete: 168-150×27mm
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POLÍRSZIVACS DUAL

100% frottírból. A fekete puha polírszivacsra he-
lyezve könnyedén felfényesíthető a legkemény-
nyebb viasz is. Visszatörölhető vele a hologram 
mentesítő paszta is. Nincs hologram képződés.
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MIKROSZÁLAS POLÍRSAPKA

Tisztítógyurma. Eltávolítja a lerakódásokat, bo-
gár, repülőrozsda, szennymaradványokat. A 
lakkozott felületek problémamegoldója. Az RX 
20-szal alkalmazva, microfaser kendővel után-
törölve nagyobb hatékonyságot érhetünk el.
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CLEAN CLAY

Gyurmás kendő.
Eltávolítja a ml akacsabb lerakódásokat mint 
például: friss fagyanta, repülőrozsda, festék-
köd, stb. Problémamegoldó a lakkozott és lakk 
nélküli felületekre egyaránt. Old Timer autókon 
tesztelve. RX 20-al való együttes használata 
ajánlott.
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CLEAN CLAY CLOTH
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TISZTÍTÓSZEREK

Nagy hatású általános tisztító koncentrátum. 
Alkalmas motor, motortér, alváz, ajtókeretek és 
szövetkárpitok tisztítására is. Kitűnően oldja a 
zsíros, olajos, kormos szennyeződéseket.
Behatási idő: 5 perc.

1 kg: 02100-1 • 6 kg: 02100-6 • 20 kg: 02100-20

MOTO-QUICK
Rovaroldó koncentrátum. Feloldja a rovar, olaj, 
zsír és szilikon szennyeződéseket az autószél-
védőn, hűtőrácson, fényszóró üvegen stb. A 
gumit, lakkot és műanyagrészeket nem károsít-
ja. Könnyen felvihető, gyorsan hat. Rendszeres 
használatával megakadályozható a bogár okoz-
ta lakkmarás.

5 kg: 02223-6 • 20 kg: 02223-20

MEGA INSECT

Keréktárcsatisztító. A keréktárcsa tisztító hasz-
nálatával hatékonyan, könnyedén eltávolíthatjuk 
a lerakódott fékport, és makacs szennyeződé-
seket. Erősen savas kémhatású. Kiválóan alkal-
mas vízkő eltávolításra is. Mindenfajta keréktár-
csa tisztítására alkalmas, kivéve a krómozott 
felületeket és tiszta fémfelniket.

1 kg: 02370-1 • 6 kg: 02370-6

ALU-CLEAN

Alkalmas gumialkatrészek, autógumik, gumi-
szőnyegek és gumifelületek, motortérben talál-
ható műanyagok tisztítására , valamint ápolásá-
ra is. A felületbe ágyazódva kellemes selymes 
fényt biztosít. Szilikonmentes.

1 liter: 02130-1 • 5 liter: 02130-6

GUMMIREINIGER IT

Hatékony tisztítás bármilyen felniről vagy ab-
roncsról legyen szó. Könnyedén és rendkívül 
alaposan tisztítja még az extrém szennyeződé-
seket is a felniken és abroncsokon. Az alumí-
nium felniknek rövid időn belül visszaadja ere-
deti kinézetét. Problémamentesen távolítja el a 
makacs fékport a felniről. Nem károsítja sem a 
gumit, sem a műanyagot.

1 kg: 02411-1 • 5 kg: 02411-6 • 20 kg: 02411-20

INTENSIV-FELGENREINIGER

Üvegtisztító koncentrátum. Szalmiákszesz 
tartalmú rendkívüli tisztító hatású koncentrá-
tum. Csík- és foltmentesen, könnyedén tisztít 
bármilyen üveg felületet. Töményen használva 
alkalmas a különféle matricák ragasztó marad-
ványainak egyszerű eltávolítására lakk, vagy 
üvegfelületről egyaránt. Semmiféle műanyag, 
plexi, polírkarbonát, vagy lakk felületet nem ká-
rosít.

1 liter: 02150-1 • 5 liter: 02150-6 • 20 liter: 02150-20

GLASKLAR

Univerzális és hatékony tisztítószer a háztar-
tásban, és a járművek belső terében egyaránt. 
Műszerfal, kormánykerék, ülések, műanyagok 
tisztítására. Valódi bőrre, műbőrre, alkantarára 
is alkalmazható.

1 kg : 02872-1 • 5 kg: 02872-6 • 20 kg: 02872-20

SIMPLY CLEAN

Kárpittisztító koncentrátum. Használatával 
rendkívüli tisztító hatást érhetünk el a szövet-
kárpiton. Foltmentesen tisztítja az üléseken, és 
egyéb kárpitos elemeken lévő szennyeződése-
ket. Alkalmazható kárpit tisztító géppel, vagy 
kézi tisztításra egyaránt. Műbőr felületek tisztí-
tására is kiválóan alkalmas. Eltűnteti a kellemet-
len illatokat.

1 kg : 02866-1 • 5 kg: 02866-6 • 20 kg: 02866-20

CABIN CLEAN

Könnyedén eltávolítja az új és a használt gépjár-
műveken kialakult repülőrozsdát. Alkalmazható 
vasúti kocsik, tehergépjárművek és konténerek 
esetében is

1 kg : 02120-1 • 5 kg: 02120-6 • 20 kg: 02120-20

FLUGROSTENTFERNER

Ragasztó eltávolító.
Ragasztómaradványok és reklámfelület marad-
ványok problémamentes eltávolítására.
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GLUE REMOVER - 1 liter
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SAMPONOK - ÁPOLÓSZEREK

Belső műanyag és gumiápoló. Ápolja, regene-
rálja, konzerválja az utastér műanyag elemeit, 
műszerfalat, gumi alkatrészeket. Használatával 
a kezelt felület selymesen fénylő és selymes ta-
pintásúvá válik. Védelmet nyújt az UV sugárzás 
ellen. Ragadás- és zsírmentes felületet biztosít.

1 liter: 02980-1 • 5 liter: 02980-6 • 20 liter: 02980-20

MULTI BRILL

Fényezéskímélő autósampon kitűnő tisztítóha-
tással és habzással.

1 kg: 02670-1 • 5 kg: 02670-6 • 20 kg: 02670-20

CARLINE CAR SHAMPOO

Autósampon koncentrátum önszárító hatással. 
Alkalmas mosóberendezésekhez és kézi mo-
sáshoz. A mosás és a megfelelő öblítés után 
önszárító hatás jelentkezik. Koncentrált tisztitó 
hatása van illetve alacsony Ph (2,5) tartalma mi-
att matt és fóliázott autóknál is alkalmazható.

1 kg: 02190-1 • 5 kg: 02190-6 • 20 kg: 02190-20

SHAMPOO STE

Mosni és waxolni egy munkamenetben. A wax 
sampon eltávolítja a zsírt és a szennyeződé-
seket anélkül, hogy megtámadná a fényezést. 
Ugyanakkor a felületet a benne található viasz-
réteg megőrzi és új fényt kap.

1 kg: 02581-1 • 6 kg: 02581-6 • 20 kg: 02581-20

WAX SHAMPOO

Erős tapadású, nagy hatékonyságú tisztítóerő-
vel rendelkező habkivonat haszongépjárműve-
ken keletkező olaj-, zsír- és utcai szennyeződé-
sek, valamint rovarmaradványok eltávolítására. 
A termék csökkenti a szennyeződések újbóli ki-
alakulását, és csillogó karosszériát biztosít. Kü-
lönböző habosító tartályokkal is alkalmazható.

1 liter: 02842-1 • 5 liter: 02842-6 • 20 liter: 02842-20

DYNA POWER FOAM

Hatékony tisztítószer nagynyomású mosórend-
szerekhez (valamint önkiszolgáló mosókhoz). 
Felületkímélő tisztítást tesz lehetővé, kiváló 
eredménnyel. PH semlegességének köszönhe-
tően alkalmas kerámiázott felületek tisztítására 
is. Használatával meghosszabbítható a wax ré-
tegek élettartama.

1 kg: 02383-1 • 5 kg: 02383-6 • 20 kg: 02383-20

RIWOLAN NL

Belső műanyagtisztító és ápoló. Tisztítja, ápolja, 
regenerálja és konzerválja a műanyag elemeket, 
műszerfalat. Használatával a kezelt felület matt 
és selymes tapintásúvá válik. Tartós védelmet 
biztosít a gépkocsi belső terében. Szilikont nem 
tartalmaz, ennek köszönhetően jóval később 
porosodik és a kormánykerék ápolására is al-
kalmas.

1 liter: 02485-1 • 5 liter: 02485-6 • 20 liter: 02485-20

COCKPIT SPRAY MATT

Új fényt és védelmet ad a kimattult autógu-
miknak és a műanyag részeknek. Gazdasá-
gos termékfelhasználás! Kaucsuktartalmának 
köszönhetően hosszantartó hatással bír: 3-4 
autómosás után is látható az eredménye.
Használata: csak tiszta és száraz felületre.
Száradási ideje: 1 óra.

1 liter: 02130-1 • 5 liter: 02130-6 • 20 liter: 02130-20

REIFENGLANZ

Bőrtisztító.
Megtisztítja a valódi bőrből készült kárpitokat 
az élelmiszerek, cukros üditőitalok által okozott 
foltoktól, rúzs-, és festéknyomoktól, és számos 
más szennyeződéstől. Nem használható szar-
vasbőrön, alcantara bőrön és műbőrön. 
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CUIR PROP - 1 liter

Bőrápoló tej.
Visszaadja a bőr természetes fényét, és évekkel
meghosszabbítja élettartamát rendszeres hasz-
nálat esetén! Ápolja és táplálja a bőrt, meggátol-
ja annak kiszáradását és kirepedését.
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CUIR SOFT - 1 liter
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SHOP TERMÉKEK

Alkalmas minden fajta üvegfelületek fáradság 
nélküli és gyors tisztítására a járműveknél és a 
háztartásban egyaránt. Foltmentesen tisztít és 
nem hagy maga után csíkot.03
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GLASS CLEAN - 500 ml

Könnyedén felhasználható polírozószer újsze-
rű és enyhén megviselt lakkrétegekre. Tisz-
tít, políroz és konzervál egy munkamenetben. 
Gondosan válogatott polimereket és viaszokat 
tartalmaz, amelyek egy tartós lakkvédelmet biz-
tosítanak.
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STAR WAX - 500 ml

Tisztít és konzervál egy munkafolyamatban. 
Eltávolítja az oxidréteget és a matt felületnek 
visszaadja eredeti ragyogó fényét. Konzervál és 
magas fényt biztosít a kezelt elemeknek.03
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WAX POLISH - 500 g

Mosás és viaszos konzerválás egy munkafo-
lyamattal. Hatékonyan és a felületet kímélve tá-
volítja el a makacs szennyeződéseket, és csík-
mentes magas fényt biztosít. A mikroszkópikus 
viaszréteg lágy felületet kölcsönöz a lakknak, 
valamint csodás gyöngyház hatással védi azt. 
Ez a réteg felgyorsítja a száradási folyamatot és 
meggátolja a mészkőfoltok képződését.

03
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WAX SHAMPOO - 450 g

Tisztít, ápol, regenerál és konzervál. Alkalmas 
műszerfalak, műbőr felületek, műanyagok és 
ajtókeret tömítések ápolására, felfrissítésére. 
Véd az UV sugárzás ellen. Az ápolt felületek se-
lyemfényú tükröződése szemkímélő csillogással 
bírnak. Szilikont nem tartalmaz, ennek köszön-
hetően a kormánykerék ápolására is alkalmas.

03
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COCKPIT SPRAY
CLASSIC - 300 ml

Tisztít, ápol, regenerál és konzervál. Alkalmas 
műszerfalak, műbőr felületek, műanyagok és aj-
tókeret tömítések ápolására, felfrissítésére. Véd 
az UV sugárzás ellen. Az ápolt felületek mini-
málisan, vagy nem tükröződnek. Szilikont nem 
tartalmaz, ennek köszönhetően kormánykerék 
ápolására is alkalmas.

03
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COCKPIT SPRAY
MATT - 300 ml

A járművek belső teréhez használható hatásos 
tisztító-szer. A üléshuzatot, műanyagot, mű-
bőrfelületet (kivéve az igazi bőrt) stb. hatásosan 
tisztítja a különböző szennyeződésektől, niko-
tintól stb.03

32
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CABIN CLEAN - 500 ml

Feloldja a rovar, olaj, zsír és szilikonszeny-
nyeződéseket és autószélvédőn, hűtőrácson, 
fényszóróüvegen, bukósisakon stb. Gumi, és 
műanyag részeket, lakkozott felületeket nem 
támadja.03
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INSECT CLEAN - 500 ml

Belső műanyag és gumiápoló. Ápolja, regene-
rálja, konzerválja az utastér műanyag elemeit, 
műszerfalat, gumi alkatrészeket. Használatával 
a kezelt felület selymesen fénylő és selymes ta-
pintásúvá válik. Védelmet nyújt az UV sugárzás 
ellen. Ragadásés zsírmentes felületet biztosít.

03
28

0 
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5

MULTI BRILL - 500 ml

Rendkívül hatékony savmentes felnitisztító min-
den acél, könnyűfém, krómozott és polírozott 
felnihez. Gyorsan eltávolítja a makacs fékport, 
olajat és útszennyeződést a felnikről.03

39
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WHEEL CLEANER - 500 ml
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Tömény autómosó sampon koncentrátum, 
használatának eredményeként kitűnő mo-
sáseredményt érünk el. A magas szennyeződés 
felvevő tulajdonságának köszönhetően hatá-
sosan megakadályozza a szivacsok, kefék el-
szennyeződését valamint töredezését.

03
02
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CAR SHAMPOO - 1 liter

Szövetkárpitok és szövetburkolatok tisztítására. 
A speciális összetevők kiküszöbölik a kellemet-
len szagokat.

03
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CAR SHAMPOO - 1 liter

Alkalmas a hasított bőr kárpitok ápolására. 
Egyéb bőrfelületek ápolására és vízhatlanná té-
telére. Bőrtisztítás és ápolás után a használata 
ajánlott.

03
23

1
LEATHER SPRAY - 250 ml

Rendkívül erősen koncentrált nyári ablaktisztító 
autó ablakmosó berendezésekhez. Eltávolítja 
az olajos, zsíros szennyeződéseket, valamint a 
szilikont és rovarmaradványokat. Használatával 
magas fokú tisztító hatás érhető el csíkmente-
sen.

03
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VITROMAT 1:100 - 500 ml

Exkluzív és magas értékű lakktartosító. A védel-
met akár egy évig is megtarthatja. A wax brili-
áns mélyfényről és kitűnő vízlepergető hatásról 
gondoskodik.03

00
5 
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PEARL PROTECT GEL - 200 ml

Exkluzív és magas értékű lakktartosító. A védel-
met akár egy évig is megtarthatja. A wax brili-
áns mélyfényről és kitűnő vízlepergető hatásról 
gondoskodik.01

12
5 
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HIGH END COATING - 200 ml

Bármilyen gumifelületet ápol, véd a kiszáradás 
és az UV sugárzás ellen. Alkalmazható gumiab-
roncsra, belépőgumira, ajtószigetelő gumira. Az 
ápolószer nem mosható le. Beszivárog a gumi 
rostjai közé, mély rétegű kezelést biztosít. A 
gumi visszanyeri eredeti színét, selymes tapin-
tású és ruganyosabb lesz.

03
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TIRE BLACK & SHINE - 400 ml

Hatékonyan és gyorsan oldja fel az autók szél-
védőjén jelentkező jegesedést az ablaktörlő gu-
milapátok károsítása nélkül. Felhasználható az 
új jégképződés meg-előzésére is.03

15
5 
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ICE EX - 500 ml

SHOP TERMÉKEK

Tartós szagabszorber, amely hosszú távon 
megköti és eltávolítja a nem kívánt illatanyag 
részecskéket. Az összes jármű belsejében, 
valamint a szőnyegeken és a textíliákon való 
sokoldalú alkalmazásának köszönhetően a kel-
lemetlen szagokat elfedés helyett eliminálja. A 
szag termék kellemes, friss illatot hagy maga 
után.

500 ml: 02545-05 • 5 liter: 02545-6

NEUTRAL REFRESH

Megbízhatóan véd és impregnál szövet és vinyl 
takarókat, szőnyegeket, szövetüléseket, naper-
nyőket és előtetőket. Víz és szennyeződéstaszí-
tó réteget biztosít minden nemű textil anyagnak.

Protect Shield Car: 03517-03 • Protect Shield: 03514-03

PROTECT SHIELD CAR - 300 ml



www.riwax.hu 9

TISZTÍTÓ KELLÉKEK

Pumpás permetező. Alkalmas különböző 
vegyszerek, ápolószerek felületre történő fel-
viletelére. Szórófejének köszönhetően kitűnő-
en porlaszt. Nem áll ellen az agresszív, savas 
vegyszereknek.
Űrtartalma: 500 ml

Pisztoly: 54050-1A • Flakon: 53050-2

MINI SPRAYER & PISZTOLY

100% frottír. Többszöri mosás után sem veszít 
puhaságából, nedvszívó képességéből. Nem 
karcolja a legkényesebb felületet sem. Mosása 
során a tisztítószerek és öblítők használata nem 
ajánlott.

Kék: 05574 • Világos kék: 05575 

MIKROSZÁLAS KENDŐ

Autószárító kendő.
Könnyedén és gyorsan szárítható vele az autó 
karosszériájának minden része.
Méretei: 63cm x 90cm
Mosása során a tisztítószerek és öblítők hasz-
nálata nem ajánlott.

Szimpla: LX005 • Dupla: LX006

MIKROSZÁLAS 
SZÁRÍTÓ KENDŐ

Pumpás permetező. Alkalmas különböző vegy-
szerek, ápolószerek felületre történő felviltelére. 
Szórófejének köszönhetően kitűnően porlaszt. 
Nem áll ellen az agresszív, savas vegyszerek-
nek.
Űrtartalma: 1000 ml

Pisztoly: 54100-6A • Flakon: 53100-6

PLASTIK SPRAYER & PISZTOLY

Pumpás permetező. Alkalmas különböző vegy-
szerek, ápolózserek felületre történő felviletére. 
Szórófejének köszönhetően kitűnően porlaszt. 
Nem áll ellen az agresszív, savas vegyszerek-
nek.
Űrtartalma: 1000 ml

Pisztoly: 54100-6 • Flakon: 53100-6

JUMBO SPRAYER & PISZTOLY

1,5 literes szórófejes nyomástartály lúgos vagy 
savas vegyszerekhez.

Lúgos: V-PRO-1,5 • Savas: V-AC-1,5

NYOMÁSTARTÁLY

Egyedülálló és kétirányú pumparendszerrel fo-
lyamatosan porlasztó kézi permetező. Átlátszó 
szintjelzősáv, és olajálló viton tömítéssel.

Komplett: M-PRO-05 • Pisztoly: M-PRO-P

MERCURY PRO+
PISZTOLY & FLAKON - 500 ml

100% frottír. 60×40 cm. Többszöri mosás után 
sem veszít puhaságából, nedvszívó képességé-
ből. Nem karcolja a legkényesebb felületet sem. 
Mosása során a tisztítószerek és öblítők hasz-
nálata nem ajánlott.

05
57

6

MIKROSZÁLAS KENDŐ XXL

1000 lapos, 2 réteg szöszmentes: 130070
500 lapos, 2 réteg szöszmentes: 130072
1000 lapos, 3 réteg: CX-1003
500 lapos, 3 réteg: CX-503

PAPÍRTEKERCSEK

Kefe normál: 1037-F
Kefe nagy: 7366-F
Nyél 180 cm: 1037-N
Nyél 250 cm: 7366-N

KAMIONMOSÓ KEFE
TELESZKÓPOS NYÉL
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KELLÉKEK

Bőrfelületekhez és bőr anyagok tisztításához 
ajánlott, valamint a minőségi bőrtisztításhoz 
nélkülözhetetlen. Puha sörtéjű eszköz.04

05
6

BRONZKEFE

Belépőpapír 50 db/csomag Hasznos eszköz 
profi járműápoláshoz.

04
06

2

BELÉPŐPAPÍR 50 db

Mosás után a kasztnin maradt vizet távolíthatjuk 
el a puha szilikonos lehúzóval40

25

WATER BLED - VÍZLEHÚZÓ

Beülőfólia 50 db/csomag, amely felirat nélkül is 
kapható.FP

50
BEÜLŐFÓLIA 50 db

Speciális állatszőrkefe állatszőr egyszerű el-
távolítására az autóülések szövetéből és a 
szőnyegekről.LX

00
5

ÁLLATSZŐRKEFE

Műanyag mérőedény, mellyel megkönnyíthető 
a koncentrátumok helyes higítása. Sűrű ská-
lázásának köszönhetően precíz kimérést tesz 
lehetővé.
Ürtartalma: 1000 ml

04
03

5

MÉRŐEDÉNY

Ez a szivacs kifejezetten az autókárpitokban ta-
lálható makacs szennyeződések eltávolítására 
jött létre. Speciális struktúrájának köszönhetően 
a feloldott szennyeződéseket a lyukacsos szer-
kezetének falára gyűjti.B

S
W
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KÁRPITTISZTÍTÓ SZIVACS

Wax leszedő szivacs, fekete színben. Speciális 
anyagának köszönhetően ellenáll a különböző, 
ún. nehéz anyagokkal való telítődésnek. A profi 
járműápolás elengedhetetlen kelléke.

B
S

S
-0
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WAXLESZEDŐ SZIVACS

Vileda F25008
Piskóta: BSW014
Multi: M111

MOSÓSZIVACSOK

Ergonomikus applikátor fekete szivaccsal a 
wax-ok, paszták és gumiabroncshoz tartozó 
termékek egyszerű és precíz felviteléhez. A 
készlethez tartozó tárolódoboz védi a szivacso-
kat a szennyeződésektől.

Komplett: 03008 • Pótszivacs 5 db: 05800

ADAPTER ÉS SZIVACS (KÉZI)

Erős nedvszívó hatással bír. Szöszmentesen, és 
csíkmetesen szárít. Kíméli a festéket, környe-
zetbarát, lágyítószereket nem tartalmaz. Puha 
és rugalmas anyag.

Riwax: 4460 • HD 40x35: CX1901

SZÁRÍTÓKENDŐK
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GÉPEK

• 220V/1300W
• Tányér átmérő: 150 mm
• 800-2400 fordulatszám
• a képen látható kofferral és tartozékkal

05
51

1

POLÍRGÉP RIWAX 1300W

• 220V/900W
• Tányér átmérő: 150 mm
• 900-3000 fordulatszám
• polírtányér, foggantyú, tartalék szénkefe05

71
5-

E
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POLÍRGÉP RIWAX 1300W

• Száraz / nedves felszívásra
• Üzemeltetés: 220 V
• Szívási teljesítmény: 3000 liter / perc
• Motor teljesítmény: 1200 W (1 motorral)
• Szeméttartály: 25 liter, rozsdamentes acél
• Súly: 9,3 kg
• Rozsdamentes acéltartály
• Kerekeken gördülő kivitel
• Mosható poliészter szűrő
• Komplett felszívó szett

IS
X

N
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25

WEIDNER IPARI PORSZÍVÓ

• Száraz / nedves felszívásra
• Szívási teljesítmény: 3000 liter / perc
• Motor teljesítmény: 1080 W
• Vízpumpa kapacitás: 1,8 liter / perc
• Pumpa nyomása: 2,5 bar
• Szeméttartály: 29 liter
• Mosószertartály: 6,2 liter
• Súly: 9,5 kg
• Komplett felszívó szett

TW
X
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LAVA IPARI KÁRPITTISZTÍTÓ

Samponok és aktív habok leggazdaságosabb 
felhasználásához járul hozzá. M22x1,5 menetű, 
csavarozható nyagynyomású mosópisztoly.
Tarályméret: 1000 ml

H
D

L-
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HABFÚVÓ FEJ 1 L TARTÁLY

• excenteres
• Tépőzáras: 150 mm tányér
• folyamatos 6 bar levegőnyomást igényel05

70
0

ORBITALIS CSISZOLÓ

Polírszivacs tisztító speciális vödör precíziós, 
vagy excenteres polírozógéppel történő min-
dennemű polírozó szivacs és gyapjúkorong 
gyors, alapos tisztítására és állapotuk óvására. 
Használatával megelőzhető a polírszivacsok 
gyors kopása.
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PAD WASHER - MOSÓVÖDÖR

Professzionális excenteres polírgép. Egyszerű 
használat, perfekt eredmény. A körkörös és ex-
centeres mozgás kombinációja hologram men-
tes felületet hagy maga után. A nem túl mély 
karcokat egy munkafolyamatban magas fényre 
polírozhatjuk. 2,5 kg. Különösen könnyű a polír-
gépet vezetni.
• 220V/880W
• Tányér átmérő: 150 mm
• Kilengés 21mm 
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POLÍRGÉP 
DUAL ACTION RW-L21

Polírtányér 150mm, M14: 05520
Polírtányér 75mm, M14: 05521
Fordulatszám szabályzó: 05514
Szénkefe: 05517

ALKATRÉSZEK

6 liter: POL-99-6
9 liter: POL-99-9
12 liter: POL-99-12

VEGYSZER PERMETEZŐ



Autóápolási termékekért forduljon bizalommal
a területi képviselőhöz, vagy keressen a

+36 20 468 4800
telefonon.

Budapest

RXHungary Kft.
1116 Budapest, Vegyész u. 17-25.

Telefonszám: +36 20 468 4800
E-mail cím: riwax@riwax.hu


